
žádost o zřízení služebnosti – věcného břemene u p. p. č. 1033, k. ú. Petříkovice u Trutnova.

návrh na odškodnění poškozeného vozidla v Petříkovicích při zimní údržbě komunikace. 

možnost prodeje části p. p. č. 259/2, k. ú. Chvaleč s podmínkou stanovení ceny znaleckým

posudkem.

dodatečnou objednávku stavebních prací u f. Stavebně dopravní Trutnov s. r. o. na

rekonstrukci bazénu v areálu koupaliště Chvaleč. 

dílčí fakturaci za provedené práce na rekonstrukci bazénu koupaliště Chvaleč.

pověření SDH Chvaleč pro veškerý sběr kovů na území obce Chvaleč. 

možnost využití účelových obecních komunikací na objížďku Lhota – Slavětín - Chvaleč. 

výši nájemného areálu koupaliště Chvaleč na 5.000 Kč/měsíc v období 1. 6. – 30. 9. 2021. 

výši nájemného hospody U Podkovy na 1.500 Kč/měsíc v období 1. 5. – 30. 6. 2021.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Usnesení v plném znění je vyvěšeno na úředních deskách. 

Příští zasedání se bude konat 15. 6. 2021 od 18.00h.

Ve středu 16. 6. 2021 proběhne v naší obci veterinární očkování psů. 

Ve Chvalči bude očkování před obecním úřadem v čase 16.40 – 17.00, 

v Petříkovicích u garáží vedle bývalé hospody v čase 17.10 – 17.20.

Podle novely veterinárního zákona s účinností od jara

roku 2020 pes, který nemá čip, nemá platné očkování

proti vzteklině. Štěňata musí být čipována před odchodem

k novému majiteli, nebo do 3 měsíců věku (podle toho,

která varianta nastane dříve). 
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KVĚTEN 2021INFORMAČNÍ A KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ OBECNÍ LISTY

ZASTUPITELSTVA
Z OBECNÍHO

Zasedání Zastupitelstva obce Chvaleč se konalo 11. května 2021.  

Přítomno bylo 9 zastupitelů. 

OČKOVÁNÍ PSŮ



Obec prověřovala možnost monitoringu čapího hnízda webovou kamerou ve Chvalči, jak jsme

informovali v jednom z dřívějších Chvalečáků. Jelikož ke komínu není nijak dotažena elektrika,

bylo by současné řešení na solární panel a celkově by stálo asi 35.000 Kč. Jelikož to není zrovna

zanedbatelná částka, byla řešena možnost využití kamery f. HD Internet, která je na čapí hnízdo

namířena z kostela. Bohužel bližší přiblížení již není možné, zoom kamery je na maximu. Po

jednání s majitelem areálu bývalého Texlenu je nyní ve hře možnost participování na budoucím

kamerovém systému, který má celý areál bývalého Texlenu hlídat proti nezvaným návštěvníkům.

Kamerový systém v areálu bude prý zprovozněn v průběhu letošního roku a poté bychom společně

řešili možnost napojení systému až na komín a prokliku přes obecní stránky. V letošním roce se

tedy webové kamery spíše ještě nedočkáme. O dalším postupu budeme informovat. 

                                                     Starosta obce Tomáš Prouza

Vážení odběratelé, v první polovině měsíce června obdrží každý odběratel pitné vody z obecního

vodovodu fakturu za vodné, která bude vložena do poštovní schránky nebo na jiné vhodné místo. 

Odečet spotřebované vody bude od letošního roku realizován pouze jednou ročně, a to vždy v

měsíci dubnu. V následujícím měsíci budou data ručně zadána do systému a následně faktury

distribuovány odběratelům. Faktura bude vystavena i odběratelům s paušální spotřebou, včetně

rekreačních objektů. Splatnost vodného je 30.9.2021.

Vystavené faktury obsahují číslo účtu a variabilní symbol pro platbu na obecní účet (uvedený

variabilní symbol slouží pouze pro platbu vodného), vodné je samozřejmě možné uhradit osobně na

obecním úřadě.

V případě, že:

- jste vodné uhradili před vystavením faktury, bude Vám doručena faktura s nulovým doplatkem,

přičemž bude na faktuře uvedeno „Doporučená výše zálohy pro příští období je částka ,- Kč“

    (Upozorňuji, že zálohy za vodné nejsou vybírány, tento údaj má pouze informativní charakter.) 

- jste vodné již uhradili, a přesto Vám bude doručena faktura s konkrétní částkou k úhradě,

neplaťte znovu. Faktura byla vystavena dříve, než jste vodné uhradili. 

- nebyl ve Vaší nemovitosti proveden odečet spotřebované vody, nahlaste, prosím, tento údaj na

obecním úřadě. 

Vaše dotazy a připomínky budou vyřízeny na telefonním čísle 499 892 114, na emailu

podatelna@chvalec.cz nebo na obecním úřadě ve Chvalči. 

                                                                 Alexandra Dvořáková, správce místních poplatků obce Chvaleč

VODNÉ

Jako každý rok žádáme občany obce a chalupáře o dodržování zvyku, aby o státních svátcích a

nedělích nepoužívali vysokootáčkové motorové stroje, motorové pily, křovinořezy, cirkulárky a

sekačky a byl alespoň v tyto dny v obci klid. Obecní úřad nechce tuto věc řešit žádným striktním

zákazem, jako to mají třeba v jiných obcích pod hrozbou pokut, protože věříme, že rozumným

lidem v naší obci postačí domluva. Těm ostatním, kteří chtějí svým sousedům nebo spoluobčanům

stále dělat naschvály v neděli v sedm hodin ráno, radíme, ať se nad sebou pořádně zamyslí…

ČAPÍ KAMERA NA KOMÍNĚ VE CHVALČI

SEKÁNÍ O SVATCÍCH A NEDĚLÍCH

mailto:podatelna@chvalec.cz


Patříte mezi provozovatele ubytovacích služeb na území Kladského pomezí nebo v některém z

členských a partnerských měst či obcí? Využijte možnosti prezentace vašeho ubytovacího zařízení

v online katalogu ubytování Kladského pomezí na letošní rok zcela ZDARMA! Katalog s novou

vizualizací a jednoduchým systémem online formulářů je součástí našich webových stránek

www.kladskepomezi.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu o prezentaci v našem katalogu nás kontaktujte na e-

mailové adrese info@kladskepomezi.cz. Rádi vám poskytneme kompletní nabídku i pro nečleny a

ubytovatele mimo území Kladského pomezí. 

PŘÍPRAVY NA LÉTO V KLADSKÉM POMEZÍ VRCHOLÍ

V NOVÉM ONLINE KATALOGU UBYTOVÁNÍ
KLADSKÉ POMEZÍ NABÍZÍ  MOŽNOST PREZENTACE ZDARMA

Chvalečák č. 3/2021

Ačkoliv bylo zahájení letošní turistické sezóny, podobně jako v loňském roce, oddáleno

nepříznivou epidemickou situací, Kladské pomezí vyhlíží léto plné zážitků. Na co všechno se

můžete těšit? 

První vlaštovkou bude zahájení provozu dvou pravidelných linek cyklobusů, které se poprvé

rozjedou křížem krážem naším regionem v sobotu 29. května. Na svých toulkách se s nimi budete

moci svézt až do konce září vždy o víkendech a o státních svátcích, v průběhu letních prázdnin

budou již tradičně brázdit Kladské pomezí denně. 

Rodiny s dětmi jistě potěší pokračování oblíbené cestovatelské soutěže Toulavý baťoh, která

plynule navazuje na loňský ročník. Pokud se vám loni nepodařilo nasbírat všech pět razítek

nezbytných pro získání odměny, můžete v započaté hře pokračovat letos. V případě, že jste o

soutěži dosud neslyšeli a rádi byste se zapojili, vyzvedněte si v některém z informačních center

ilustrovanou herní mapu. Odměny za nasbíraná razítka budou vydávány na vybraných místech,

kde se prostřednictvím vyplnění registračního formuláře můžete zapojit i do slosování o hodnotné

ceny, které proběhne za oba ročníky 4. října 2021. Více informací najdete na webu

www.toulavybatoh.cz. 

Celé prázdniny se v Kladském pomezí ponesou v duchu zážitků, nových poznatků i zábavy díky

česko-polskému projektu Festival zážitků! Devět míst na české i polské straně hranice ožije

tradicemi. Festivalové aktivity budou probíhat každý prázdninový den s opakováním v týdenních

cyklech. Účastníci se seznámí s nejrůznějšími řemesly, regionálními zvyky či tradičními pokrmy a

jejich výrobou. Součástí bude i soutěž o věcné ceny a mimořádný zážitek pro toho, komu se jako

prvnímu podaří navštívit sedm festivalových míst. Pro více informací navštivte web

www.festivalzazitku.cz. 

Spoustu dalších novinek a inspirace, kam se v létě v našem regionu vydat za zážitky, poznáním či

do přírody, najdete v letních novinách Kladského pomezí, které vyjdou 8. června. Poté budou k

dostání na pultech informačních center a v elektronické podobě také na našich webových

stránkách www.kladskepomezi.cz.  

http://www.kladskepomezi.cz/
mailto:info@kladskepomezi.cz
http://www.toulavybatoh.cz/
http://www.festivalzazitku.cz/
http://www.kladskepomezi.cz/


Dne 2.7.2021 v pátek nebudou v provozu ordinace.

V případě akutního zdravotního problému navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.

 

5.7.2021 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

6.7.2021 Úterý neordinujeme

7.7.2021 Středa neordinujeme

8.7.2021 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

9.7.2021 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

 

12.7.2021 Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

13.7.2021 Úterý neordinujeme

14.7.2021 Středa neordinujeme

15.7.2021 Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová

16.7.2021 Pátek 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová

Venkovský lékař s.r.o., MUDr. Ladislav Záveský, www.venkovskylekar.cz

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný rozvoj cestovního ruchu.

Jejím zakladatelem je Svaz cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí a

soukromých subjektů. 

Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s

Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje do okresu Trutnov v

oblasti Jestřebích hor. Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka

spojující Prahu s polským Kladskem. 

 

Kontakty:

Kladské pomezí, o.p.s., Karlovo náměstí 179, 547 01Náchod, www.kladskepomezi.cz

Markéta Venclová, ředitelka, e-mail: marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel.: 602 190 198

Lenka Lembejová, projektový manažer, e-mail: lenka.lembejova@kladskepomezi.cz, tel.: 725 972 033

Markéta Tomanová, manažer pro styk s veřejností, e-mail: marketa.tomanova@kladskepomezi.cz,  tel.: 607 648 561

Jiří Švanda, šéfredaktor turistických novin, e-mail: jiri.svanda@kladskepomezi.cz, tel.: 602 221 701

Pokud nás nepřekvapí nečekaná nová omezení, proběhne letošní setkání občanů u studánky v

Petříkovicích v sobotu 12. června od 15.00. K poslechu a tanci bude hrát country skupina PĚNA.

Zdarma se budou opékat párky, pít pivo i nealko nebo čistá voda ze studánky. Pro děti budou

připraveny melouny. Odvoz ke studánce pro starší spoluobčany nebo ty hůře chodící zajistí opět

traktor Radka Pavlíka. Srdečně všechny zve                      

                       

                                                Spolek přátel pod Jánským vrchem 

SETKÁNÍ OBČANŮ U STUDÁNKY PETŘÍKOVICE

MUDR. ZÁVESKÝ
ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY OD 2.7.  DO 16.7.

Chvalečák č. 3/2021
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Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat všem členům Sboru dobrovolných hasičů Chvaleč, kteří

se podíleli na začátku letošního roku na rozdělování a distribuci roušek a respirátorů občanům

nad 15 let věku, trvale žijícím na území obce. Tato činnost zabrala, při dodržování všech

hygienických nařízení, dohromady několik dní a díky jejich obětavosti jsme byli jedna z prvních

obcí na Trutnovsku, která měla rozdělení a distribuci hotové v nejkratší možné době. To, že stát

poskytnul na jednu osobu tři respirátory, za to bohužel nemůže ani naše obec, ani naši hasiči.   

                                                                           Starosta obce Tomáš Prouza

Jistě jste si někteří všimli, že od pondělí 12. dubna 2021 probíhají na koupališti ve Chvalči čilé

stavební práce. Jedná se o rekonstrukci bazénu ve Chvalči. 

Na tuto stavbu proběhlo složité výběrové řízení, ze kterého byl vybrán zhotovitel, který nabídl

realizaci za nejnižší a pro obec přijatelnou cenu.

Obec zároveň požádala o získání dotace na tuto akci, která by znamenala nemalý přínos do

rozpočtu obce v roce 2021, který je v části příjmů ze strany státu podstatně nižší, než byl v

předchozích letech.

Protože cílem vedení obce je zajistit provoz koupaliště už v měsíci červnu 2021, proběhla

koordinační porada již 23. 3. 2021, kde byl dohodnut harmonogram a postup výstavby a byly

odsouhlaseny dodávky a práce, které budou zajišťovány subdodavatelsky. Generálním

dodavatelem stavby je firma Kontis Praha, jejími subdodavateli firmy Stavebně-dopravní Trutnov

a Kovovýroba Petříkovice.

Určitě mnohé z vás zajímá, co je předmětem a náplní této stavby.

Stěny a podlaha bazénu budou otlučeny, budou odstraněny ostré nerovnosti, povrch bude

sanován a stěny a dno zarovnány, aby na ně mohla být položena podkladní geotextilie a na ni

ukotvena tmavomodrá fólie, zčásti protiskluzová. Stávající schodiště budou nahrazena novými

betonovými s fólií, skokanské můstky v havarijním stavu budou odstraněny a pravděpodobně

nahrazeny skákacím prknem.

Součástí stavby je položení nového potrubí pro napouštění a vypouštění bazénu, odtok přepadové

vody z bazénu a odvod znečištěné vody do kanalizace. K tomu byla nutná rekonstrukce dvou

stávajících šachet a vybudování dvou nových čisticích šachet.

Stávající zkorodované žebříky, zábradlí a bezpečnostní madla kolem bazénu budou odstraněny a

nahrazeny a doplněny novými z nerezového materiálu.

Stávající dlažba 50x50 kolem bazénu bude odstraněna a po provedení potrubí a fólie bude

narovnána zpět na nové podloží. Porušené dlaždice budou vyměněny.

Venkovní chodník na betonovém okraji bazénu bude pokryt protiskluzovou fólií.

Terén kolem koupaliště bude na závěr stavby zarovnán zeminou a oset travou.

 

                     Jaroslav Přívratský

Koordinátor a dozor stavby a předseda kontrolního výboru obce

REKONSTRUKCE BAZÉNU VE CHVALČI

PODĚKOVÁNÍ



V jarních měsících proběhl zápis do obou částí naší školy. Do základní školy

nám 1. září přibude 6 prvňáčků a do školky 5 dětí. Už se na ně těšíme a

věříme, že se jim u nás bude líbit.

                                                                                         Eva Binková

Do školky během coronavirového omezení mohly chodit jen předškolní děti na individuální

konzultace, později i prezenčně, ale také jen předškoláci. 26.4. se konečně mohly do školky

vrátitvšechny děti. To bylo radosti vidět se po tak dlouhé době s kamarády. A my jsme pro ně měli

obrovské překvapení. Získali jsme jako sponzorský dar od firmy Lego Production s.r.o dvě velké

krabice Lega Dupla plné kostiček, autíček i figurek. Firmě moc děkujeme za tak nádherný dar. Děti

se hned s chutí pustily do staveb nejrůznějších tvarů i velikostí. Vznikla nádherná dílka, prostě si

to všichni, nejen ten první den, spolu moc užili. 

                                                           Pavlína Baudyšová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

ŠKOLKA

Co chystáme?

Konečně se všechno rozjíždí v „normálním“ režimu a my jsme mohli po roce uspořádat první akci

pro děti – Dětský den.

Do konce školního roku proběhne koncert, kde vystoupí nejen žáci hudebního kroužku – hra

výuky na piano, ale všechny děti z obou škol. O termínu budete včas informováni. Koncert

proběhne na zahradě mateřské školy a už teď všechny srdečně zveme.
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Jak jste so možná všimli, žáci naší školy umisťují po vesnici kamínky pro radost. Když nějaký

najdete, můžete si ho nechat nebo ho můžete odnést někam jinam.

Fotografie z tvoření a ostatního dění ve škole a ve školce najdete na 

www.zschvalec.cz – fotogalerie.

Na jaře můžeme jezdit na kole, pomáháme na zahrádce, vozíme

svahovky, sázíme květiny a hrajeme si. Svítí sluníčko, je hezky,

připravujeme dřevo do zásoby. Toník a Míša

Můžeme skákat na trampolíně a zkoušet novou houpačku,

děláme bábovičky z písku a kdo zná dobře houby, nějaké už

najde – smrže, kačenky české a závojenku podtrnku (pozor,

plete se s jedovatou závojenkou olovnatou).

Prvního června děti slaví svátek. Proto jsme byli velmi rádi, že situace dovolila a mohli jsme tento

den s dětmi předčasně oslavit. V neděli 30. května "malá strana" za OÚ ožila. Kdo chtěl, mohl si

přijít zasoutěžit a projít si dobrodružnou cestu, na které čekaly pohádkové postavy. Počasí nám

přálo, akci jsme si moc užili a těšíme se na příště!

Touto cestou bychom chtěli poděkovat p. Šolínovi (DRAPÁK) za finanční příspěvek.

                                                                                  ZŠ a MŠ Chvaleč

JAK TRÁVÍME JARO

DĚTSKÝ DEN

KAMÍNKY

A hlavně už můžeme chodit do školy. Hurá!!! 

                                                                       Rozárka



Firma Gemec Union a.s., Divize Stavební kontrukce Jívka přijme:

MISTR VÝROBY, Požadujeme: Min. výuční list ve strojírenském oboru, SŠ vzdělání strojírenského

nebo technického zaměření – výhodou. Orientaci v technické dokumentaci se zaměřením a na

zpracování plechu a svařování, samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti, schopnost

vést lidi, praxe v řízení strojírenské výroby minimálně 3 roky, praxe ve svařování vítána, znalost

německého jazyka výhodou. Nabízíme: jednosměnný provoz, práci v dynamické společnosti,

příjemný kolektiv, systém firemních benefitů (příspěvek na dopravu, stravování, Unišek),

možnost ubytování – přidělení služebního bytu, odměnu dle pracovního nasazení. Nástup možný

ihned. 

STROJNÍ ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ CO₂. Pracovní náplň: Sestavování kovových dílců. Požadavky:

Vyučení v oboru nebo praxe, Znalost čtení výkresové dokumentace, Samostatnost, zodpovědnost,

ochota učit se, zkoušky svářeče dle EN ISO 9606-1 135 pro skupinu materiál FM1. 

Nabízíme: Tvůrčí práci v dynamicky se rozvíjející společnosti, Finanční odměnu odpovídající

odvedené práci, Možnost profesního vzdělávání, Systém firemních benefitů, Možnost ubytování a

příspěvky na stravování. 

ELETRIKÁŘ, Požadavky: Vyučení v oboru, praxe vítána, Osvědčení – Vyhláška 50/1978 Sb., § 7,

Samostatnost, zodpovědnost, ochota učit se, Řidičské oprávnění sk. B.

Nabízíme: Tvůrčí práci v dynamicky se rozvíjející společnosti, Finanční odměnu odpovídající

odvedené práci, Možnost profesního vzdělávání, Systém firemních benefitů, Možnost ubytování a

příspěvky na stravování.

V případě zájmu zašlete profesní životopis na adresu: GEMEC-UNION a.s., divize Stavební

konstrukce Jívka, Jívka 187, 542 13 Jívka, kontaktní osoba: Hana Stonjeková, email.:

Hana.Stonjekova@gemec.cz, tel.: 499 829 823 

INZERÁT

Pandemie koronaviru měla za následek absenci konání kulturních akcí, tudíž i tradiční akt -

"vítání občánků" nebylo možné uskutečnit. Miminka přicházela na svět od loňského léta do

letošního jara a nyní jim byly předány dárečky a blahopřání.

Novými občánky obcí jsou: Jan Svíčka, Dominika Gašparová, Emily Žďárková, Jindřich Prouza,

Tom Štěpánek, Karel Tóth a Vincent Vanta.

Všem novým občánkům i jejich rodičům přejeme mnoho zdraví a radosti.

                                                                     

                                                                                   Za Sociální výbor Věra Férová

 

PŘIVÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ 
V OBCI CHVALEČ - PETŘÍKOVICE



Chtěli bychom informovat dotazující se občany, ale i některé stěžovatele na to, jak je možné, že

Chvalečák nevychází podle jejich představ o tom, že o vydávání obecního periodika rozhoduje

redakční rada tohoto občasníku. Není nikde stanoveno, že Chvalečák musí vyjít po každém

zasedání zastupitelstva. Vydávání Chvalečáku není zrovna levnou záležitostí. Pokud do něj není,

mimo usnesení, co jiného přiložit, vychází až tehdy, když se nashromáždí alespoň několik článků.

Tolik požadované usnesení ze zasedání zastupitelstva si zájemci o dění v obci mohou přečíst na

dvou fyzických úředních deskách obce (ve Chvalči a v Petříkovicích) a dále na webových

stránkách obce. Tam je vyvěšeno hned po jeho zpracování.                     

      

                                                                                                               Redakční rada Chvalečáku                                        

Toto vydání připravili – Ing. Tomáš Prouza, Mgr. Eva Binková.

CHVALEČÁK - zpravodaj OÚ Chvaleč. Tiskne a vydává Obecní úřad. 

Reg. číslo RR/21/94/HB. Ročník XXVI. Odpovědná redaktorka - Mgr. Eva Binková, 

542 11 Chvaleč 77. Grafické úpravy – Bc. Barbora Binková.

V souvislosti s nařízením ohledně zpracování osobních údajů můžeme veřejně poblahopřát pouze tímto způsobem a pouze

některým jubileím. A to bez udání data narození a věku. Pokud by někdo dal písemný souhlas, můžeme zveřejnit i věk. V případě,

že si někdo nepřeje, aby mu bylo takovouto formou veřejně poblahopřáno, prosím, aby mi toto sdělil. Děkuji, za Sociální výbor Eva

Binková

VYDÁVÁNÍ CHVALEČÁKU

INFORMOVÁNÍ O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY

Jelikož ČEZ již nebude vylepovat papírové

letáky s informacemi o plánovaných

odstávkách elektřiny, umístili jsme na

hlavní stránku obecního webu banner,

který o odstávkách informuje. Kdykoliv tak

na obecních stránkách www.chvalec.cz

můžete zkontrolovat, zda je v naší obci

plánovaná odstávka, ale také zde najdete

další aktuální informace z obecního dění. 

JUBILEA
KRÁLÍČEK Jan

LIČKOVÁ Miluška

HURTA Jaroslav

GAŠPAR Josef

Srdečně gratulujeme  

a přejeme mnoho životní pohody,

štěstí a především stálého zdraví!


